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A közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4.
A közgyűlés időpontja: 2018. július 1. (vasárnap) 09:30
Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív szerint 4 fő szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 fő
vendég.
9 óra 30 perckor az ügyvezető alelnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország
Egyesület közgyűlésén. Mészöly Tamás alelnök megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek
száma (4 fő egyesületi tag és 1 vendég) miatt nem határozatképes, ezért megismételt
közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlésre a közgyűlési meghívóban kihirdetettek
alapján 2018. július 1. 10:00-kor a 1065 Budapest, Révay köz 4. szám alatt található Kaptár
közösségi irodában kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A
levezető elnök a közgyűlést 09:34-kor berekeszti.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1065 Budapest, Révay köz 4. (Kaptár közösségi iroda)
A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. július 1. (vasárnap) 10:00
A megnyitáskor jelen volt a mellékelt jelenléti ív szerinti 6 fő szavazásra jogosult egyesületi
tag.
A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:
1. Alelnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. Az alapszabály módosításának ismertetése és megbeszélése
4. Döntés az alapszabály módosításáról
5. Egyéb kérdések
1. Alelnöki megnyitó, a közgyűlés levezető elnökének választása
10 órakor az Egyesület elnöksége nevében Mészöly Tamás ügyvezető alelnök megnyitja a
közgyűlést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult
tagok száma 6 fő és 1 vendég. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától
függetlenül határozatképes. A közgyűlés 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett Mészöly
Tamást választja a közgyűlés levezető elnöknek.
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
A közgyűlés 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 4
igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett Slemmer Lászlót és Szervác Attilát jegyzőkönyvhitelesítőknek választotta. Mészöly Tamás ismerteti az előzetesen kiküldött napirendet,
melyet a közgyűlés 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogad.
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3. Az alapszabály módosításának ismertetése és megbeszélése
Mészöly Tamás ügyvezető alelnök ismerteti az Alapszabály módosításának okait és részleteit.
A Fővárosi Törvényszék egyik észrevétele az volt, hogy a Felügyelőbizottság tagjai nem
vezető tisztségviselők. Ez az Alapszabályban átvezetésre kerül. Második észrevétel, hogy az
Alapszabály kötelező eleme a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek nyilvánosságára vonatkozó
rendelkezés. A harmadik észrevétel az elektronikus részvételre vonatkozik. Az egyesületi
tagok számára lesz lehetőség elektronikus részvételre, a nem egyesületi tagok számára a
nyilvánosság egyelőre csak személyes részvétel útján lehetséges. Az elektronikus részvétel
például online videóhívás útján lehetséges. A negyedik észrevétel, hogy az utalványozási jog
és a bankszámla feletti rendelkezési jog szabályozása egymásnak ellentmond. Az
utalványozási jog kikerül az Alapszabályból és a Szervezeti és Működési Szabályzat
keretében van szabályozva. A bankszámla feletti rendelkezés joga elsősorban technikai
jellegű, a pénzmozgásokat minden esetben az Elnökség döntése előzi meg.
A hiánypótló végzés megjelölte, hogy az Alapszabályt milyen formai követelményeknek
megfelelően kell benyújtani.
A szövegszerű módosítási javaslat a közgyűlési meghívóval együtt kiküldésre került. A
módosításhoz kérdés, javaslat nem érkezik.
4. Döntés az alapszabály módosításáról
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Közgyűlés úgy határoz, hogy a módosítási javaslatokról nem
paragrafusonként, hanem a teljes, egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályról
szavaz.
A Közgyűlés 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az Egyesület Alapszabályának
módosítását.
7/2018. (VII.1.) számú közgyűlési határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlése elfogadta az Egyesület módosítási
javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. Hatályos a közgyűlés napjától.
5. Egyéb kérdések
A novemberben leadandó pályázatról első körben a Wikitáborban lesz megbeszélés.
Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem
érkezett. Mészöly Tamás megköszöni a részvételt mindenkinek és 10:45-kor a közgyűlést
lezárja.
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Kelt: Budapest, 2018. július 1.

______________________________
Forgács Máté
jegyzőkönyvvezető

______________________________
Mészöly Tamás
ügyvezető alelnök

______________________________
Szervác Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

______________________________
Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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